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SZEMIOTIKAI  
TÁJÉKOZTATÓ 

 
„A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika 

matematikája” (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) 

„A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal: egyrészt az utóbbi években önállóvá 

vált a tudományok között, másrészt minden tudomány, így a kartográfia vizsgálati eszköze is.” 

(Klaus és Freitag nyomán: Klinghammer István, 1991.) 

„A szemiotika konferenciákon él” (Thomas Sebeok, 1996.) 

„A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) 

„A szemiotika napfényes filológia” (Szépe György, 2002.) 
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Magyar Szemiotikai Társaság programja 2006-2007.   
 
Felolvasóülés 
2006. november 23. csütörtök 15.00 óra Felolvasóülés, könyvbemutató 
ELTE Folklore Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 20. (könyvtár) 
Kincses Kovács Éva (Debreceni Egyetem): Az öt karika bűvöletében (sportszemiotika) 
A szerző egyúttal bemutatja azonos című, valamint Kaleidoszkóp a világra című kötetét 
(Nyíregyháza, 2005.) 
 
Közgyűlés 
A társaság elnöksége 2006. november 23-án csütörtökön 15.30 órára összehívta a társaság 
éves rendes közgyűlését. A tagság felének meg nem jelenése esetén a második közgyűlés 
időpontja  
2006. november 23. csütörtök 16.00 óra.  
A második közgyűlés határozatai a megjelentek létszámától függetlenül érvényesek.  
Helyszín: ELTE BTK Folklore Tanszék, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. fszt. 20. 
(könyvtár). 
A tervezett program:  
1. Az elnök szakmai beszámolója a 2005. és a 2006. évről. 
2. A főtitkár beszámolója a 2005. év pénzügyi helyzetéről, támogatásokról, pályázatokról. 
3. A számvizsgáló bizottság beszámolója. 
4. Az elnök és a főtitkár a 2007. évi tervekről. 
5. A Jelismervény című kitüntetés átadása. 
A közgyűlés szakmai programja: 
1. A Magyar szemiotikai tanulmányok 9. és 10-11. kötetének bemutatása (Balázs Géza és a 
szerzők) 
Szerzőinknek a közgyűlésen átadjuk a tiszteletpéldányokat!  
2. A szemiotika interdiszciplináris MA-program tervezete, munkálatai (Voigt Vilmos) 
 
2007. április (később egyeztetendő időpontban) 
Ex libris Harkai Imre, Topolya, Városi Múzeum 
 
2007. június 11-17. Helsinki és Imatra, az IASS 9. kongresszusa 
Communication: Understanding Misunderstanding www.helsinki.fi/iass9 
Információ, jelentkezés: iass-9@helsinki.fi 
Kérjük a jelentkezőket, hogy jelentkezésüket egyeztessék a Magyar Szemiotikai Társasággal 
is az esetleges közös szekció (finnugor szemiotika), utazás, programok miatt. 
 
2007. október 19–21. Semiotica Agriensis 5. és Ifjú szemiotikusok 5. konferenciája. A 
tervezett téma: Az abdukció (a jelentéstulajdonítás). További tervezett témák: Kép-szöveg 
kerekasztal-beszélgetés, a konferencia legjobb előadójának megválasztása, 5 éves 
megemlékezés, kiadványok (Magyar szemiotikai tanulmányok 12–14. kötete). A konferencia 
felhívását 2006 tavaszán tesszük közzé.  
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Hírek 
 
Sajnos csak korábbi tájékoztatónk lapzártája után kaptuk a hírt, hogy román 
testvértársaságunk, a Romanian Association of Semiotic Studies nemzetközi konferenciát tart 
2006. október 26-29. között a Bákói Egyetemen Semiotics Beyond Borders címmel. A 
későbbi közös és egyéni együttműködés reményében megadjuk a konferencia honlapjának 
címét, amelyen elérhetők a szervezők: www.semiotiscstudes.org.  
 
Pályázatunkra a Nemzeti Kulturális Alap 2521/0845. számmal 600.000 forint támogatást 
adott Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes Emotikonon című könyvének megjelentetésére a 
Magyar szemiotikai tanulmányok sorozatban.  
 
A felsőoktatásban működő társadalmi szervezetek költségvetési támogatására kiírt pályázatra  
az Oktatási és Kulturális Minisztérium 600.000 forintos támogatást adott társaságunknak.  
 
Hosszú előkészítő, szervező és pénzgyűjtő munka után várhatóan 2006 novemberétől 
működik a Magyar Szemiotikai Társaság honlapja. A www.szemiotika.hu címet már 
lefoglaltuk, elkészítettük a honlap alapverzióját. A honlapon folyamatosan helyet kapnak az 
időszerű hírek, programok, a Szemiotikai Tájékoztató aktuális és korábbi számai, lesz 
üzenőfal (bárki írhat üzenetet), a későbbiekben szemiotikai tanulmányok, játék stb. 
Tagtársaink e-mail-címére értesítést küldünk a honlap megindulásáról. 
 

Beszámoló 
Egerben – negyedik alkalommal 

Értékelés 
2003-ban egy Apáczai konferenciával és ehhez kapcsolódóan az Ifjú szemiotikusok 
konferenciájával indítottuk el a Semiotica Agriensis-sorozatot. Egerben, az Eszterházy Károly 
Főiskolán, a Magyar Nyelvészeti, később a Kommunikáció Tanszék fogadta be az eleinte 
vándorlónak gondolt konferenciát. Az állandóság természetesen nagyon jót tesz a sorozatnak. 
A hely állandósága mellett a résztvevők részben cserélődnek, de számuk egyre nő. Ezért a 
korábbi kétnapos konferencia idén már háromnapos volt. 
Voigt Vilmos, a társaság elnöke zárszavában értékelte az idei rendezvényt. Húsz 20 perces 
plenáris előadás és húsz 15 perces ifjú szemiotikus előadása hangzott el csaknem 15 
felsőoktatási intézményből. Jövőre javasolni fogja, hogy a fiatalok kapjanak 20 percet. 
Kiemelte, hogy valamennyi fiatal előadó szépen, választékosan és meggyőzően beszélt, sőt 
voltak, akik nyelvjárásban. Ez utóbbiakat külön bátorította, hogy éljenek a dialektussal, 
képviseljék magukat, hátterüket. Nem fölösleges megjegyezni, hogy a fiatal szemiotikusok 
öltözetükben is ünnepivé avatták az alkalmat (természetesen semmilyen előírás nem volt ezzel 
kapcsolatban). Egyúttal megfigyelte, hogy az ifjú konferenciázók közül nagyon sokan 
„Szeretettel köszöntök mindenkit” formulával indította előadását, ami szokatlan, de ha jónak 
gondolják, tartsák meg nyugodtan, legföljebb majd ez lesz az új konferenciaszokás. A 
színvonalas előadások dicsérete mellett kritikát is megfogalmazott: hallgassanak az itteni 
megbeszélésekre, értékelésekre (hiszen ezekből csak tanulni lehet), valamint olvassák a 
szakirodalmat, a szemiotikait is, mert nagyon sok mindenre választ találnak benne.  
H. Varga Gyula, a Kommunikáció Tanszék vezetője tolmácsolta a szervezők meghívását a 
jövő évi – jubileumi – konferenciára.  
A konferencia legfőbb erénye a bemutatkozás, a közös megbeszélés, a tanulás mellett a 
páratlanul jó hangulat, a kapcsolatteremtés, a kisvilágok és hálózatok megteremtése – 
hangoztatta Balázs Géza, aki szinte valamennyi előadáshoz fűzött észrevételt. Egyúttal 
köszönetet mondott az egyes felsőoktatási intézményekből csoportosan érkező hallgatók 
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szemiotika-tanárainak: Kroó Katalin (ELTE), Cs. Nagy Lajos (PPKE), Zsélyi Ferenc (KE), 
Kiss Attila (SZTE).  
 
Konferenciajegyzetek 
Az egri vár napját követő Semiotica Agriensis-sorozat is lassan Eger jelképévé válik, mondta 
el a Várban Petercsák Tivadar múzeumigazgató. Egyúttal megtekintettük az éppen akkor nyílt 
56-os kiállítást. Három éve ugyanekkor egy ködös estében a kazamatákat jártuk végig, 
ágyúdörgéssel, janicsárok által fenyegettetve.  
Pénteken Hauser Zoltán rektor úr köszöntötte a konferenciát, s megjegyezte, hogy a 
szemiotika láthatóan nagyon távoli tudományterületeket fog össze. Ráadásul milyen 
konfliktusmentesen! Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa interaktív előadást tartott: az „Alakítva 
a jelölőt változik a jelölt” „összegyűrt” szöveget kellett értelmeznik; s az előadás végén 
kiderült, hogy a vehiculum is további részre osztható: 1. amit látunk (pl. egy asszony), 2. ami 
valójában a fizikai test hordozója (összegyűrt papír). Andok Mónika a szövegtípusok kétféle 
megközelítéséről szólt. Csepeli Zoltán többek között egy freecard (ingyenlap, ingyenkártya) 
szövegét elemezte saját szövegtipológiájában, s érdekességképp megjegyezte, hogy egy újabb 
érzékterületet, a szaglást is bevonják a legújabb reklámkártyák. Zsélyi Ferenc 8 szemiotikai 
értelmezési szintet mutatott be. Domány Judit a görögöknél felbukkanó alakzatok 
szövegformáló jellegére figyelmeztetett.  Ezek közül Aczél Petra az anagogéra és az 
acumenre hívta fel a figyelmet. Balázs Géza a szóbeliség-írásbeliség határán felbukkanó, 
szinte besorolhatatlan, folyamatszerű szövegtípusokat mutatott be. Demján Béla a tékozló fiú 
történetének kapcsán a tér/idő struktúrát elemezte. Murai András a kollektív és személyes 
emlékezetről értekezett. Csíkány Andrea a nyelvjárásokban felbukkanó szemantikai 
rendszereket vizsgálta.  
Szombaton Tokaji Ildikó Goethe színelméletét mutatta be „színes” előadásában. Gáspár 
Kinga a színházszemiotika felhasználási lehetőségét próbálta ki a dramatikus 
népszokásokban. Németh Zoltán Parti Nagy Lajos nyelvteremtő módszeréről adott elő. Kiss 
Róbert Richard a gesztusnyelvi köszönésformák változásáról szól (még tibeti példákkal is). 
Benyhe István az audiovizuális média nyelvi hatásairól (médiapedagógiai tanácsokkal). Nagy 
L. János a ritmus szemiotikáját igazolta szívhangokkal. Boros Lili Tolsztojnál a 
szentimentális hagyomány intertextualitását mutatta be. Pál Helén kognitív alapon elemezte a 
bukovinai székelyek metaforáit. Kondor-Szilágyi Mária Turgenyev írását és tájképeket vetett 
össze. Veszelszki Ágnes a bevásárlóközpontok rontott címkéinek felirattipológiáját vázolta 
föl. Ardamica Zorán Petőcz András képverseire Juhász R. József által készített paródia-
képverseket elemezte. Veszprémi Eszter a nyíregyházi Morgó temető szemiotikájáról szólt. 
Viszlay Anita a „gerilla-marketing” reklámokról, Deák(-Sárosi) László pedig Pier Paolo 
Pasolini „rituális” öngyilkosságának feltételezéséről, illetve a műveiben lévő, erre utaló 
nyomokról.  
Vasárnap Baranyi Márton a CKM, Szabó Csaba egy futball-lap, Frum Zsuzsa a Nők Lapja  
ikonográfiáját elemezte. Nagy István Tamás a szövegként felfogott emberről szólt. Szekeres 
Adrienn Leromontov és Dosztojevszkij egy művelének intertextuális érintkezését taglalta. 
Pelle Veronika a köszönésformák változását mutatta be. Parrag Katinka az auditív és vizuális 
jelképek szimbolikáját elemezte, Kopasz Edina a ruhafeliratok jeleit vizsgálta. Lukács Dávid 
a társadalmi lét alapján jelentő „saját szoba” jelenséget vizsgálta. Kovács László bemutatta a 
szubjektumszemiotika alapjait és példaként a spanyol alkotmányból hozott részleteket.  
Az első este H. Varga Gyula az Eszterházy Károly Főiskola ünnepi rítusait mutatta be (s 
egyúttal beszélgettünk az ünnep értelméről is). A második este Tomesz Tímea a bor 
szemiotikájáról szólt (akusztikus, vizuális és természetesen olfaktorikus és gusztatív – 
kulináris – érzékeléssel). (B. G.) 
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Semiotica Agriensis 4. 
Tipológiai ismeretek és alkalmazásuk a komplex jelek létrehozásában és 

befogadásában 
A Magyar Szemiotikai Társaság, valamint a Miskolci Területi Bizottsága 

kommunikációtudományi munkabizottságának és az Eszterházy Károly Főiskola 
konferenciája 

 
Szervezőbizottság: Balázs Géza, H. Varga Gyula, Voigt Vilmos 

Az előadások helyszíne: Eszterházy Károly Főiskola, Kommunikáció Tanszék, 3300 Eger, 
Egészségház u. 4.  
 
2006. október 20. péntek 
Megnyitó: Hauser Zoltán rektor (EKF) 
Plenáris ülés, elnök: Voigt Vilmos 
Voigt Vilmos: Bevezető 
Petőfi S. János (Macerata, Olaszország; Budapest): Tipológiai ismeretek és alkalmazásuk a 
komplex jelek létrehozásában és befogadásában 
 Benkes Zsuzsa (Budapest): Tipológiai ismeretek alkalmazása statikus multimediális komplex 
jelek létrehozásában és befogadásában 
Andok Mónika (EKF): Tipológiai sajátosságok a televíziós hírek esetében. A képi és a 
verbális összetevő elemzése  
Csepeli Zoltán (ELTE): A multimediális szövegek sensusalapú tipológiájának bemutatása 
Plenáris ülés, elnök: Petőfi S. János 
Zsélyi Ferenc (KE): A tipológia és az elbeszélő formák morfológiája 
Domány Judit (ELTE): Szövegrelációk jelölése és befogadása a hellénisztikus korban 
Aczél Petra (EKF): Az alakzatok szemiotikája. A retorikai kidolgozás és a formálás 
szemiotikája 
Balázs Géza (ELTE–BDF): Szövegtípusok szóbeliség és írásbeliség határán  
Plenáris ülés, elnök: Aczél Petra 
Demján Béla (UMB, Besztercebánya): A térjelölés eszközei a szövegben és a szöveg 
térstruktúrája (A Tékozló fiú példázatának szövegén bemutatva) 
Murai András (BDF): A kollektív emlékezet mint a múlt szemiotizálása  
Csíkány Andrea (UMB, Besztercebánya): Öltözködési szokások szemantikai reprezentálása a 
közép-palóc nyelvjárásban 
Vacsora (Vörös Rák) 
Könyvbemutató:  
Balázs Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes szerk.: A magyar szemiotika negyedfél 
évtized után (Magyar szemiotikai tanulmányok 7-8.) Második, javított kiadás.  
Balázs Géza és H. Varga Gyula szerk.: Semiotica Agriensis 2. (Magyar szemiotikai 
tanulmányok, 10.) (A tavalyi konferencia anyaga.) 
Előadás: H. Varga Gyula (EKF, UMB): Az ünnep rítusai az Eszterházy Károly Főiskolán  
 
2006. október 21. szombat 
Plenáris ülés, elnök: Balázs Géza 
Tokaji Ildikó (DF): A színszemiotika szerepe Goethe életében és természettudományos 
munkásságában 

Gáspár Kinga (ELTE): A színházszemiotika eredményeinek hasznosítása a színjátékszerű 
szokások jelenkori kutatásában 
Németh Zoltán (UMB, Besztercebánya): A „nyelvhús” jelentése Parti Nagy Lajos prózájában 
Nagy L. János (SZTE): A ritmus szemiotikájához 
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Benyhe István (BMGE, Bolyai Műhely): Az audiovizuális média természetrajzához 
Kiss Róbert Richard (MediaCom): Gesztusnyelvi köszönésformák változásai  
Az egri vár szemiotikája. Séta az egri vár kevéssé látható részeiben. Közben:  
Petercsák Tivadar (Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága): Az egri vár mint jelkép 
napjainkban 
Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája, elnök: H. Varga Gyula 
Boros Lili (ELTE): Szentimentális hagyomány Lev Tolsztoj Háború és béke című művébe 
Pál Helén (ELTE): A metafora és a jelentésváltozás kérdései. Metaforák a bukovinai 
székelyek népi irodalmában  
Kondor-Szilágyi Mária (ELTE): A tájleírás és a tájkép tipológiai összehasonlítása egy orosz 
irodalmi példa alapján 
Veszelszki Ágnes (ELTE): „Már az internetten is” (sic). Feliratok a bevásárlóközpontokban 
Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája, elnök: Benkes Zsuzsa 
Ardamica Zorán (UMB, Besztercebánya): Vizuális költészet és paródia 
Viszlay Anita (EKF): Szimbólumok a reklámokban 
Veszprémi Eszter (Nyíregyháza): A nyíregyházi Morgó temető szemiotikája 
Deák(-Sárosi) László (ELTE): A jel újbóli helyreállítása: eszmetörténeti vonatkozások Pier 
Paolo Pasolini munkássága kapcsán 
Vacsora (Vörös Rák) 
Könyvbemutató: 
Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes: Emotikonok című könyve (Magyar szemiotikai 
tanulmányok, 9.) 
Előadás: Tomesz Tímea (EKF): A bor szemiotikája 
 
2006. október 22. vasárnap  
Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája, elnök: Tokaji Ildikó 
Baranyi Márton (KE): Testet öltött szavak: magazinikonográfia. 
Szabó Csaba (KE): A sportújságírás ikonográfiája 
Nagy István Tamás (KE): A self-script értelmezési lehetőségei 
Szekeres Adrienn (ELTE): M. Ju. Lermontov A három pálma című költeménye mint 
jelentésformáló alakzat Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényében 
Pelle Veronika (PPKE): Köszönési formák a jelek világában  
Ifjú szemiotikusok 4. konferenciája, elnök: Zsélyi Ferenc 
Parrag Katinka (PPKE): Auditív és vizuális jelképek szimbolikája 
Kopasz  Edina (PPKE): A ruhafeliratok kutatási lehetőségei napjainkban 
Frum Zsuzsanna (KE): Kép-szöveg stratégiák 
Lukács Dávid (KE): Szobára ment jelek 
Kovács László (SZTE): A szubjektumszemiotika és a spanyol alkotmány 
A konferencia zárása (Voigt Vilmos) 
 
Az egri Eszterházy Károly Főiskola Paletta című lapjának 2005. novemberi számában alapos 
ismertető cikk jelent meg a Semiotica Agriensis 3. konferenciáról.  
Eddig valamennyi konferenciáról műsort készített a Líceum Televízió.  
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Könyvismertetés 
Emotikonok/érzelemjelek 

Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes könyve 
 
A nemzetközi és magyar írástörténetben, írásjeltörténetben páratlan munka született magyar 
nyelven. A könyv az emotikonokról, vagyis az internetes és sms-es kommunikációban az 
elmúlt évtizedben fölbukkant érzelemkifejező ikonokról (smiley ~ szmájli; érzelemjel, 
mosolyikon, mosolyszimbólum stb.) szól. Eleinte nyilván gyermeki tréfának gondolhattuk, ha 
mondat közben vagy végén fölbukkant ez :) vagy még inkább, még jobban hangsúlyozva ez 
:))) Ez a mosolyikon valódi írásjelekből áll: kettőspontból és zárójelből, és érdekessége, ha 90 
fokkal balra fordítjuk, akkor fenn van a két pont és alatta a zárójel, amely valójában a szemet 
és a mosolygó arcot formázza. Sőt lehetünk még kifejezőbbek az írásjelekkel, az orrot is 
belerajzolhatjuk :-) 
Ez az emotikon egyértelműen a mosoly ikonikus (képszerű) jele. Ugyancsak ilyen emotikon a 
fordítottja, a „szomorújel” :( Vannak azután bonyolultabb ikonikus formák, ilyen pl. a 
virágszál figuratív ábrája (ami még ikon, mert felismerhető): @–}– Ha talpára állítjuk, 
valóban virágszál! Vagy a tűzhányó (Fudzsi): /*\  Ezt már forgatni sem kell, látjuk, hogy 
tűzhányó. Vagy a kiscica (ezt sem kell elforgatni): öQ És lehetséges emotikonokkal 
szimbolikus (nyelvi) üzeneteket is hordozni, ez azonban ritkább, mert kész rejtvény (ezek a 
vizuális szimbólumok). Ahogy a technika fejlődött, az említett emotikonok elkezdtek 
mozogni, átalakulni, s létrejött a dinamikus emotikon vagy animatikon (teljességgel a mi, a 
magyar szakirodalomban született elnevezéseink). A dinamikus emotikonok nem csupán 
kettőspont-kötőjel-zárójel karakterekből építkeznek, hanem színes mozgóképekből (gif- vagy 
png-formátumú képfájl). Ezek is leginkább arcokat mutatnak, de lehetnek pl. állatfigurák is. 
A jelenség páratlan szemiotikai érdekessége az, hogy az általunk gyakorolt, legfejlettebbnek 
gondolt alfabetikus írás ezekkel a jelekkel visszatér az írásfejlődés kezdetéhez, a hieroglif 
íráshoz. Ugyanis a hieroglifa tekinthető piktogramos (azonosítható képet tükröző) 
szimbólumnak. A másik érdekessége az, hogy a mi írásrendszerünk alakulásakor egyszer már 
fölmerült ilyen formák felvétele. Tulajdonképpen egyfajta emotikonnak tekinthető a „kiáltó 
jel” (!), a begörbüléssel is kétkedő kérdőjel (?) vagy a megszakadást mutató három pont (…). 
Sőt talán az i sem véletlenül olyan keskeny. Íróink-költőink próbálkoztak az alfabetikus 
írásmód törvényeinek feszegetésével, lényegében ikonikus kiterjesztéssel, amikor elkezdték 
halmozni a betűket (kukorikúúú) vagy az írásjeleket (!!!). Volt arra is törekvés, hogy az 
alfabetikus írásrendszerbe további szupraszegmentális jeleket vigyenek be, amelyek mutatnák 
az élőszó sokszínűségét (halk-hangos, gyors-lassú). De ez nem történt meg. Máig. 
Amit eleink elmulasztottak, azt most a másodlagos írásbeliség (ez is a mi meghatározásunk), 
azaz az informatikai eszközökön terjedő sajátos, beszédközeli írásmód spontán módon, a 
folklór törvényszerűségeihez igazodva bevezeti, elterjeszti, sőt, az elsődleges írásbeliségbe 
(nálunk: akadémiai helyesírás) is átviszi. Ma persze még nincsenek a magyar helyesírásban 
emotikonok, de én nem zárom ki a lehetőséget, hogy egyszer lesznek… 
Addig is ismerkedjünk meg velük tudományosan. Ahogy már említettem, az emotikonokról a 
világon egyedülálló munka született Bódi Zoltán és Veszelszki Ágnes tollából. A szerzők 
bevezetőjükben bemutatják az emotikonokat és az emotikonok kívüli metakommunikatív 
írásjeleket. Majd következik a statikus emotikonok kérdőíves vizsgálatának közreadása (Bódi 
Zoltán). Kutatásában ezek az emotikonok a következők jelzésére alkalmasak: indulat, 
boldogság, türelmetlenség, elégedetlenség, vidámság, szomorúság, gúny. A dinamikus 
emotikonok képi jellemzőinek bemutatása után (Veszelszki Ágnes) tematikai és funkcionális 
csoportosítást ad: érzelmek, általános cselekedetek, szexualitás-erotika, agresszió, humor, 
kapcsolattartás és ünnepek, figurák, írásjelek. A kötethez előfordulási gyakoriságot mutató 
emotikonszótár és a dinamikus emotikonok négyoldalas színes animált sorozata járul. Aki 
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pedig mozgásában akarja megcsodálni ezeket a kis „filmeket”, a kötethez mellékelt CD-n is 
megtalálja őket.  
Nehéz úgy írni a kötetről, hogy ne hasson dicsekvésnek. A páratlan munka voltaképpen egy új 
kifejezési-árnyalási mód fölfedezése és leírása. Ha túlozni akarnék: egy régi kommunikációs 
forma új közegben való felbukkanásának dokumentálása. Szerzőinek olyan élmény, mintha 
egy új nyelvet/kommunikációs módot fedeztek volna föl, valahol az Amazonas vidékén vagy 
az internet galaxisában. Nekem pedig dupla élmény. Egyrészt, mert két éves kemény 
munkával elértem, hogy antropológusként írjuk le, adjunk nevet ennek a jelenségnek, 
másrészt pedig azért, mert mindketten a tanítványaim. (Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: 
Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes kommunikációban. Magyar Szemiotikai 
Társaság, Budapest, 2006. 142 oldal + CD melléklet. A kötet kapható a Társaságnál, az ELTE 
BTK jegyzetboltjában – 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. alagsor; a Magyar Nyelvi 
Szolgáltató Irodában – 1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt. 1., valamint néhány nagyobb 
könyvesboltban.) (Balázs Géza) 
 

Ex libris Harkai Imre* 
Egyedülálló szakkönyvtár nyílt Topolyán a múzeumban 

(N. K. Magyar Szó, 2005. május 21–22.) 
 
A múzeumok nemzetközi napja, május 18. alkalmából ünnepélyesen felavatták dr. Harkai 
Imre szakkönyvtárát Topolyán, a múzeumban. A megjelenteket Csipe Tímea, a múzeum 
topolyai részlegének munkatársa és Hulló István, a szabadkai Városi Múzeum igazgatója 
köszöntötte, majd kiemelte: „Az esemény, amely indítéka e mai összejövetelnek, egy tragédia, 
mely mindannyiunkat mélyen megrendített. Harkai Imre hiányát nagyon megérezzük. Az élet 
azonban halad tovább, kötelez bennünket. A szakkönyvtár méltó helyre került, abba az 
objetumba, amelyet ő álmodott meg, s átvitt értelemben tető alá is hozott. A hagyományokra 
épülő jövőkép számára cselekvő gyakorlattá érett. Terveit, elképzeléseit szigorú indoklással, 
következetes gondolkodással valósította meg, és munkái nagy hatással bírtak a mai Topolya 
arculatának kialakításában. Könyvtára kiegészíti a már itt lévő hagyatékot, és megkezdi 
második életét. Idézi dolgozószobájának hangulatát az alkotás szépségéről, múltunk 
megbecsüléséről, a szeretetről, melyet embertársai és Topolya iránt tanúsított.  
A szakkönyvtárat Harkai Vass Éva adományozó mutatta be. A könyvek többsége neves 
építészek, mesterek, példaképek könyve, a népi építészettel foglalkozó kiadványok. A 
szakkönyvtár összesen 680 kiadványt tartalmaz, amelyet az adományozó család és az Illyés 
Közalapítvány támogatásával juttattak el Topolyára.  
 

A Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat szerzőinek figyelmébe: 
A tiszteletpéldányokat a Társaságnál, illetve a közgyűlésünkön lehet átvenni. Itt adjuk át a 7-
8. kötetből utólag megrendelt, javított példányokat is (1000 Ft/kötet). Mivel a mostani 10-11. 
kötetből is készül utánnyomás, kérjük szerzőinket, hogy a kéziratban föllelt esetleges hibák 
javítását fénymásolatban küldjék el nekünk, valamint jelezzék, ha a fenti áron kérnek további 
köteteket.  

A Semiotica Agriensis 4. konferencia résztvevőinek figyelmébe! 
A konferencia előadásait a Társaság a Magyar szemiotikai tanulmányok 12-14. sorszámú 
kötetében jövő októberre megjelentetni. 
A dolgozatokat 2006. december 1-ig kérjük a hvgy@ektf.hu címre elküldeni. 
Formai megkötések: 
A tanulmányok formai megoldásukban kövessék a Magyar Nyelvőr hivatkozási rendszerét. 
Erre vonatkozóan külön ismertetést is küldünk! 
                                                           
* Ezzel írással is emlékezünk Harkai Imrére, a Magyar Szemiotikai Társaság tagjára. 
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A Magyar szemiotikai tanulmányok sorozat kötetei 
(Sorozatszerkesztő: Voigt Vilmos és Balázs Géza) 

 
1. A magyar jelrendszerek évszázadai. Szerk.: Voigt Vilmos és Balázs Géza. Magyar 
Szemiotikai Társaság, Budapest, 1998. 184 oldal 
 
2. Felfedezőúton a jelek világában. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, 
Budapest, 1999. 216 oldal 
 
 
3. Jeles jogok – jogos jelek. Nyelvi jogok – társadalmi konfliktusok. Szerk.: Balázs Géza és 
Voigt Vilmos. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2000. 224 oldal 
 
4. A jelek mélyvilága. Barlangi helynevek. A Baradla, Béke-, Sátorkőpusztai és Pénzpataki-
barlang névanyaga. Jakucs László 75. születésnapjára. Írta és szerk.: Balázs Géza, Lieber 
Tamás, Varga Ferenc. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2001. 106 oldal 
 
  
5–6. A kezdetektől a máig. A modern magyar szemiotika olvasókönyve. Szerk.: Voigt Vilmos 
és Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2003. 384 oldal 
  
7–8. A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Semiotica Agriensis 1. Szerk.: Balázs 
Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, Líceum 
Kiadó, Eger, 2005. 295 oldal (Három, javított kiadásban.) 
 
9. Bódi Zoltán–Veszelszki Ágnes: Emotikonok. Érzelemkifejezés az internetes 
kommunikációban. Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2006. 142 oldal (+ CD 
melléklet) 
 
10–11. Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica 
Agriensis 2-3. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, 
Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006. 277 oldal (Két, javított kiadásban.) 
 
12–14. Szemiotikai szövegtipológiai tanulmányok. Semiotica Agriensis 4. (A 2006. október 
20-22–i egri szemiotikai konferenciák – Semiotica Agriensis 4. Tipológiai ismeretek és 
alkalmazásuk a komplex jelek létrehozásában és befogadásában; Ifjú szemiotikusok 4. 
konferenciája – válogatott anyaga.) [Megjelenik 2007 októberében.] 
 

A sorozat kötetei megvásárolhatók: 
ELTE BTK Jegyzetbolt (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. alagsor) 
Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (1148 Budapest, Örs vezér tér 11. fszt. 1.), 
valamint kedvezménnyel megrendelhetők, megvásárolható a Társaságnál (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 6-8. fszt. 19.) 
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Társadalom és jelek. Társadalomkutatók a szemiotikai perspektívákról. Semiotica 
Agriensis 2-3. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Társaság, 

Budapest, Líceum Kiadó, Eger, 2006.  277 o. (Magyar szemiotikai tanulmányok 10-11.) 
 
Voigt Vilmos: Őrségváltás 5 
Petőfi S. János–Szépe György–Voigt Vilmos: Pódiumbeszélgetés a szemiotika jelenéről (A 
beszélgetést vezette: Balázs Géza) 9 
 
A szemiotika elméletéhez 
Domány Judit: Jelek és értékítéletek az ókortudományban 17 
Zsélyi Ferenc: A reprezentáció és a megértés szemiotikai modelljei 24 
Kántor Györgyi: Kommunikációs modellek nyelvészszemmel 40 
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Petőfi S. János: Multimediális szövegek analitikus megközelítése a szemiotikai textológia 
elméleti keretében II. 91 
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Sánta Anikó: Az áldozat értelmezései az Újszövetségben 129 
Domány Judit: Az ókori görög olimpiai játékok szemiotikájáról 139 
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Domahidi Orsolya: Figyelemfelkeltés a reklámban 160 
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Dallos Edina: Madzsar és venger 195 
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Szemiotika és irodalom 
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László Zsuzsa: Felejtsd el a Hamletet 236 
Mráz Attila Gergely: Jel, erotika és értelmezés Shakespeare Othellójában  243 
Boros Lili: Képtípusok és vizuális metaforák az irodalmi szöveg jelrendszerében 249 
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